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АЛЕКСАНДЪР ДЮМА



                     АЛЕКСАНДЪР ДЮМА
Александър Дюма-баща е френски писател  романист. Той 
е прочут най-вече с множеството си исторически и 
приключенски романи, благодарение на които е един от 
най-четените френски писатели в света. Освен романи 
Дюма пише пиеси и е редовен дописник в редица 
списания.



                   ПРОИЗХОД И МЛАДОСТ
Александър Дюма е роден на 24 юли 1802 г. в град Вийер Котре. Той е 

син на Томас-Александър Дюма. Баща му е син на маркиз Александър-
Антоан Дави дьо ла Пайетери, който е бил генерал на артилерията в една от 
френските колонии. Генерал Дюма умира през 1806 г., когато Александър е 
едва четиригодишен, и оставя майка му без почти никакви средства. Въпреки 
бедността си семейството все още има репутацията на генерал Дюма и 
връзки в реставрираната монархия. Двадесетгодишният Александър се мести 
в Париж, където започва работа в Пале Роял като секретар на могъщия 
тогава Луи-Филип, орлеански херцог.



                   ПИСАТЕЛСКА КАРИЕРА
Работейки в Париж, Дюма започва да пише статии в списания и 

театрални пиеси. През 1829 г. неговата първа самостоятелна пиеса 
„Дворът на Анри III“ получава одобрението на широката публика. 
Следващата година втората му пиеса „Кристина“ става също толкова 
популярна, в резултат на което той може да си позволи да посвети 
цялото си време на писателстване. През 1830 г. Дюма участва в 
Юлската революция, която сваля Шарл Х от престола и поставя на 
негово място бившия му работодател Луи-Филип. В периода 1839-1841 
г. със съдействието на няколко свои приятели Дюма издава сборник с 
есета.



                     ПИСАТЕЛСКА КАРИЕРА
През 1840 г. Александър Дюма издава „Учителят по фехтовка“, 

разказ за събитията през Декемврийската революция в Русия. 
Впоследствие този роман бива забранен от цар Николай I, а Дюма 
бива обявен за персона нон грата в Русия до смъртта на царя. 



През 1840 г. Дюма сключва брак с актрисата Ида Ферие, но в същото 
време продължава да поддържа романтични връзки с други жени. Вследствие 
на това той става баща на поне три извънбрачни деца. 

При създаването на своите творби Дюма използва помощта на много 
хора, от които може би най-известен е Огюст Маке. Именно Маке е този, който 
обрисува прототипа на Граф Монте Кристо, той има и значителен принос в 
„Тримата мускетари“ и продълженията му и в някои от другите романи на 
Дюма. Докато работят заедно, Маке предлага сюжети, а Дюма добавя 
детайлите, диалозите и завършеците на историите. В Русия Дюма прекарва 
две години и след това отива в Италия, където участва в борбата за 
обединение на кралството. В крайна сметка се завръща в Париж през 1864 г. 
Той умира във Франция на 5 декември 1870 г. в село Пюи. на 68-годишна 
възраст.



                              ТВОРБИ

• „Учителят по фехтовка“ 

• „Лешникотрошачката“

• „Тримата мускетари“

• „Двадесет години по-късно“

• „Още десет години по-късно“

• „Граф Монте Кристо“

• „Кралица Марго“
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